
100 ÉVES A DEÁK – A NAGY TALÁLKOZÁS 

2019. MÁJUS 24. 16,00 ÓRA  

PROGRAM 

16,00-tól VENDÉGVÁRÁS 
Szeretettel várjuk a volt deákos diákokat. 

Az adott években érettségizettek a kijelölt termekben találkozhatnak, megtekinthetik az 
egykori iskolai dokumentumokat, naplókat, fényképeket. 

50-es, 60-as években érettségizettek 18-as terem 

70-es években érettségizettek 19-es terem 

80-as években érettségizettek 20-as terem 

90-es években érettségizettek 21-es terem 

2000-2010 években érettségizettek 23-as terem 

2010-2019 években érettségizettek 24-es terem 

16,00-tól LABORPROGRAM  
Iskolánk büszkesége, a 2013-ban átadott természettudományi labor. 
Volt diákjaink betekintést kaphatnak abba, hogyan folyik jelenleg a 

természettudományos tárgyak oktatása a gimiben, sőt néhány 
kísérletet ki is próbálhatnak. 

Labor - 3. emelet  
 
39-es terem 
40-es terem 

 ROBOTOK A DEÁKBAN  

16,00-tól Humanoid robotok bemutatása 29-es terem 

16,00-tól LEGO robotok bemutatása 37-es terem 

 3D NYOMTATÓ 
Diákok bemutatják a 3D nyomtató működését 

Labor - 3. emelet 

16,00-tól FILMVETÍTÉS 
Csanády László, a gimi korábbi médiatanára filmvetítést tart általa és 

a diákjai által készített filmekből. 

25-ös terem 

16,00-tól KÉPEK VETÍTÉSE 
Tanároknál, diákoknál, iskolai archívumban, volt diákjainknál 

található képek vetítése táborokról, iskolai eseményekről – menüből, 
kívánság szerint 

ebédlő 

 JÁTÉKOS TESZT 
Játékos teszt kitöltése egyedi jutalomért. 

Aula 

16,30 IDŐKAPSZULA 
2009-ben elásott időkapszula felszínre hozása, illetve a mai diákok 

üzenetével újabb időkapszula elásása 

előkert 

17,30 JUBILÁLÓK KÖSZÖNTÉSE 
25 és 50 éve érettségizettek köszöntése 

22-es terem 

16,00-tól TOMBOLA 
Tombola vásárlásának lehetősége egyedi ajándékokért. 

A tombolából befolyt összegből a diákok számára az egészséges 
ivóvíz biztosítása érdekében hálózati víztisztító / vízadagoló 

berendezést szeretnénk beszerezni. 

Aula 

18,00 Tombolahúzás Aula 

Emlékkönyv 
Az aulában elhelyezett emlékkönyvben megörökíthetik emlékezetes történeteiket, üzenetet hagyhatnak a 

jövő generációjának. 

Fotósarok 
Kialakítunk egy fotósarkot, ahol az iskola logója alatt fényképezkedhetnek. 

Büfé 
A gimi egykori diákja, a jelenlegi büfés, Jánosi Norbi várja Önöket a büfében, ahol finom szendvicseket, 

hörpintenivalókat vásárolhatnak. 

Beszélgető körök 
Az ebédlőben, a tornateremben, jó idő esetén az udvaron és bármelyik teremben leülhetnek beszélgetni, 

régi emlékeket felidézni volt tanáraikkal, osztálytársaikkal. 

 


